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برتر و ارائه تسهيالت به آنان برای ورود به دوره كارشناسي حمايت از دانشجويان  های هدايت واجرای سياستراستای در  مقدمه.

 113103/33كارشناسي ارشد )شماره در دوره تحصيلي پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مطابق با آيين نامه  ارشد

سي ارشد كه در گرايش های  مقطع كارشنادر تمامي رشته/ ايالمدانشگاه ، (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری 16/33/98مورخ 

از ميان دانشجويان و فارغ  هستند، دانشگاه ايالم دارای سهميه پذيرش از طريق كنکور سراسریدر  3199-3011سال تحصيلي 

 دانشجو مي پذيرد. كارشناسي پيوستهالتحصيالن ممتاز مقطع 

 تعاریف:

كشور كه طبق مقررات وزارت علوم، تحقيقات هر يک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالي آموزشي و پژوهشي دانشگاه: 

 و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فعاليت مي كنند.

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ايالمدفتر: 

 : سازمان سنجش آموزش كشورسازمان سنجش

 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوریوزارت

مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ي كد محل های تحصيل زدر هر يک ا : دانشجويان ورودیهم ورودی-هم رشته

    سازمان سنجش های تحصيلي آزمون های سراسری

 

 شرایط متقاضیان پذیرش . 1ماده 

  :باشند 3-1تا  1-1بندهای  شرایط از یکی که حائزپیوسته دانشجویان دوره کارشناسی  -1

 

کل واحدهای درسی  سه چهارمکه پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل دانشجویانی   -1-1

دانشجویان هم رشته و هم ورودی  پانزده درصد  برترمقطع کارشناسی، به لحاظ میانگین معدل، جزء 

 خود باشند.

کشور برای ورود دانشجویی  -برگزیدگان حائز رتبه های اول تا پانزدهم در مرحله نهایی المپیادهای علمی -1-2

به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت با ارایه معرفی نامه 

 از دبیرخانه المپیاد.

 

که در طول شش نیمسال تحصیلی موفق به فارغ التحصیلی شده و به لحاظ میانگین کل در  یدانشجویان -1-3

صد برتر خود جزو پانزده در غیر هم ورودیدانشجویان هم رشته و  نیمسال هشت کلمقایسه با میانگین 

 باشد.

 

دانشگاه ایالم درمقطع  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشاناجرایی شیوه نامه 

 0911-0011سال تحصیلی   کارشناسی ارشد
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 دانش آموخته شود. 31/6/99تحصیلی  و نهایتا تا  هشت نیمسالدانشجو بایستی حداکثر در  -2

ده درصد برتر، دفتر مي تواند از بين متقاضيان  درصد پانزده متقاضيان بين از پذيرش ظرفيت تکميل عدم صورت در -3

 كه ساير شرايط پذيرش را دارند، اقدام به پذيرش نمايد. دانشجويان دانشگاه ايالم  بعدی

 پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است. -4

 

 11کنند، مدت مجاز فارغ التحصیلی حداکثر  ان در دو رشته کارشناسی تحصیل میبرای دانشجویانی که هم زم. 1تبصره 

 نیمسال می باشد. 

دانش  ،پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی ،)کاردانی به کارشناسی( کارشناسی ناپیوستهدانش آموختگان . 2تبصره 

امکان استفاده از تسهیالت پذیرش  بدون آزمون را  مدرک حوزوی معادل کارشناسیو دارندگان  دوره های مجازی آموختگان

 .ندارند

و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می توانند از تسهیالت  1399-1411ورودی سال تحصیلی  اتباع غیر ایرانی. 3تبصره 

 بهره مند شوند. پذیرش بدون آزمون

 

 پذیرش ظرفیت. 2ماده 

از طریق کنکور سراسری ورود به دانشگاه  روزانهظرفیت پذیرش  درصد 40برابر با   بدون آزمونظرفیت پذیرش  -1

  محل های اعالمی توسط سازمان سنجش است. -مقطع کارشناسی ارشد در هرکدام از کد رشته

ظرفیت به دانش آموختگان  ندو سوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه ایالم و یک سوم ای -2

 ی یابد.سایر دانشگاه ها اختصاص م

 در نظر گرفته خواهد شد.  ریاضیبه صورت درصد ظرفیت پذیرش روزانه، با گرد کردن  41محاسبه  -3

  

 درصد برتر 21و   برتر درصد 11و محاسبه   ، تعداد واحدهانحوه تعیین  رتبه کالسی . 3ماده 

به صورت ریاضی  عدد حاصله ،بر اساس میانگین معدل رتردرصد ب 21و  درصد برتر 11دانشجویان   در محاسبه تعداد -1

 گرد خواهد شد. 

 ، مجموع دانشجویان روزانه و شبانه مدنظر است.رشته و هم ورودیدر محاسبه تعداد کل دانشجویان هم  -2

 در محاسبه سه چهارم تعداد واحدها، عدد حاصله به پایین گرد خواهد شد.  -3

درصد برتر می باشند و تا پایان نیمسال  11برای آن دسته از دانشجویانی که جزء  صرفا، کل واحدهام سه چهار در محاسبه -4

 آن رشته پر نشده باشد، پذیرشششم نتوانسته اند سه چهارم کل واحدهای دوره را بگذرانند، در صورتی که ظرفیت 

 .استلحاظ قابل  ادر محاسبه سه چهارم واحده نیمسال ششم بالفاصله پس ازتابستان  در ترم واحدهای گذرانده
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 فرایند پذیرش . 4ماده 

دفتر و ارسال پرونده متقاضيان واجد  كارشناس توسط مقرر مهلت در متقاضيان توسط شده ارسال مدارک اوليهبررسی  -1

 شرايط اوليه به گروه های آموزشي

 پذيرنده های دانشکده و آموزشي های گروه شورای توسطگرايش ها  بر اساس پذيرش اولويت تعيين -2

 ارشد مقطع كارشناسي در موجود ظرفيت اساس بر دفتر توسط مشروط اوليه پذيرش و ها اولويت نهايي تاييد -3

 دفتر توسط سنجش سازمان رتالوپ در منتخبين مشخصات ثبت و رساني اطالع -4

 دفتر توسط مقرر مهلت در نمودند هئارا دفتر به را خود كتبي انصراف كه متقاضياني جايگزيني -1

 دانشگاه معاونت آموزشي توسط منتخبين مشروط نام ثبت و عمومي، صالحيت و نام ثبت رساني اطالع -6

  دفتر توسط مركزی گزينش دانشجوهيأت پذيرفته شدگان به دبيرخانه  عمومي صالحيت به مربوط مدارک ارسال -7

 .است سنجش سازمان تاييد به منوط قطعي پذيرش -8

 

 شرایط، در دوره های روزانه مقطع کارشناسی ارشد و بدون اخذ شهریه صورت می گیرد.پذیرش متقاضیان حائز . 1تبصره 

متقاضیان بایستی پس از اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه، در اسرع وقت نسبت به اعالم انصراف رسمی از پذیرش . 2تبصره  

 در سایر دانشگاهها اقدام نمایند.

 متقاضياني جايگزيني همچنين است. قبول قابل با ثبت اثر انگشت و كتبي صورت به صرفا اوليه شدگان پذيرفته انصراف. 3تبصره 

 وجود به توجه با و دفتر نهايي تاييد و آموزشي گروه صورتجلسه اساس بر اند، نموده ارسال مقرر مهلت در را خود های پرونده كه

 .گرفت خواهد صورت پذيرش ظرفيت وجود و سنجش سازمان پرتال در ثبت مهلت وجود بررسي پرونده، در كافي زمان

 

 . تعیین اولویت پذیرش1ماده 

اولويت پذيرش صرفا بر اساس وضعيت آموزشي متقاضي در مقطع كارشناسي و دانشگاه محل تحصيل با ارائه مستندات  -3

 صورت مي پذيرد و در اولويت بندی فعاليت های ديگر لحاظ نخواهد شد.

 صورت عمومي( غير ( تخصصي و پايه دروس ميانگين اساس بر اولويت تعيين باشد، يکسان دو متقاضي كل ميانگين اگر -2

 .گيرند مي قرار يکسان اولويت در متقاضيان و وجود ظرفيت پذيرش، ،اين ميانگين بودن يکسان صورت در .گيرد مي

 ن اولويت با گروه آموزشي خواهد بود.يتعي در خصوص در غير اين صورت تصميم گيری

 ارشد و كارشناسي آزمون بدون پذيرش نامه آيين كامل رعايت با و گروه ها توسط و گرايش ها پذيرش اولويت تعيين -1

 اولويت بررسي و را دفتر از شده ارسال های پرونده صرفا ها دانشکده و ها گروه گرفت. خواهد صورت نامه شيوه اين

 .باشند نمي از متقاضيان پرونده دريافت  به مجاز و نمايند مي ارائه دفتر به را خود پيشنهادی های

 شد. خواهد دفتر انجام توسط مشروط پذيرش و ها اولويت مجدد تاييد -0

 

 

 تایید شورایو  تشخیص گروه آموزشی مربوطهپذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط با رشته دوره کارشناسی به  .6ماده 

 امکان پذیر است. آموزشی دانشگاه
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پس از تأیید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان فراد پذیرفته شده مجاز نیست. رشته یا محل تحصیل اتغییر . 7ماده 

 تغییر رشته و دانشگاه، حتی در صورت موافقت دانشگاهها، میسر نخواهد بود. 

روزانه مشمول مقررات پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان، در صورت انصراف از تحصیل در دوره  .8ماده 

 آموزشی دانشجویان انصرافی می شوند.

 

-1411شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه ایالم در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی . 9ماده 

 بررسی،مطرح و پس از بحث و  81/11/98تحصیالت تکمیلی دانشگاه ایالم مورخ  آموزشی و شورای 39813در جلسه  1399

 الزم االجراست.  18/11/98 مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 استعدادهای درخشان دفتر 

 دانشکاه ایالم

 


